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KKH Kaufmännische Krankenkasse — 
надійний партнер на вашому боці

Обираючи компанію KKH, ви отримуєте надійного 
партнера в питаннях охорони здоров’я — державну 
лікарняну касу з індивідуальним підходом до 
медичного обслуговування та величезним пакетом 
послуг.

Ми допомагаємо вам у всьому — якщо ви захочете, 
навіть мовою вашої країни.

Ми хочемо стисло ознайомити вас із 
найважливішими підвалинами системи охорони 
здоров’я Німеччини. Якщо у вас є запитання на ці та 
будь-які інші теми, будь ласка, звертайтеся до вашої 
контактної особи від компанії KKH на місці.

Соціальне страхування Німеччини

Понад 90 % населення Німеччини охоплено 
системою соціального страхування і завдяки цьому 
захищено від життєвих ризиків, з якими може 
стикатися кожен. П’ять стовпів системи соціального 
страхування (у дужках — випадки фінансового 
забезпечення):

 ó Пенсійне страхування (бідність у старості, 
професійна та загальна непрацездатність, смерть)

 ó Страхування безробіття (втрата робочого місця)
 ó Медичне страхування (захворювання, допоміжні 

засоби, ліки…)
 ó Страхування на випадок потреби у постійному 

догляді (допомога на випадок потреби в догляді)
 ó Страхування від нещасних випадків (нещасний 

випадок на виробництві)
 
Якщо у вас є запитання про соціальне страхування, 
будь ласка, звертайтеся до вашої контактної особи 
компанії KKH.

Компанія KKH турбується про ваше здоров’я, а 
тому пропонує ексклюзивні преміальні послуги. 
Пересвідчіться самі!

Ви отримуєте у нас фінансове забезпечення в таких 
випадках:

 ó Візити до лікарів, з якими укладено угоду, а також 
придбання ліків (у разі необхідності можлива 
додаткова оплата)

 ó Лікування в лікарні, з якою укладено угоду
 ó Рання діагностика та профілактика  

(вакцинації, обстеження дітей)
 ó Грошова допомога у випадку тривалого 

захворювання
 ó Послуги для вагітних жінок

Одне для всіх: страхове покриття від 
компанії KKH для всієї родини

Сімейне страхування є інклюзивним. Як правило, 
страхове покриття можна замовити без доплати для:

 ó вас самих як застрахованої особи;
 ó вашого подружнього партнера, якщо він /вона не 

працює та якщо зазвичай перебуває в Німеччині;
 ó ваших дітей — як мінімум, до закінчення періоду 

відвідування школи. 

Як працює лікарняна каса у страховому 
випадку?

 ó Лікарняна каса оплачує витрати, які виникають 
у випадку захворювання. При цьому розрахунки 
дуже прості: у лікаря / в лікарні ви показуєте свою 
електронну медичну карту. Розрахунки здійснюють 
лікар і лікарняна каса — ви навіть не отримуєте 
рахунка та не маєте вносити авансовий платіж.

 ó Ви можете вільно вибирати собі лікаря, який вас 
лікуватиме: у компанії KKH панує принцип вільного 
вибору лікаря

 ó Проблеми — як зрозуміти лікаря? З задоволенням 
допоможемо вам знайти лікаря, який володіє 
мовою вашої країни.



 ó Проблеми — записатися на прийом до лікаря-
спеціаліста? Служба запису до лікарів-спеціалістів 
із задоволенням запише вас на прийом до лікаря-
спеціаліста.

Внески в медичне страхування

 ó Витрати на соціальне страхування в Німеччині 
порівну розподіляються між роботодавцем і 
робітником. Ту частину, яку ви повинні сплачувати 
самі, ваш роботодавець утримує безпосередньо 
з вашої заробітної платні, — при цьому вам не 
потрібно ні про що турбуватися.

 ó Розмір внеску до лікарняної каси залежить від 
вашої заробітної платні. Поточні розміри страхових 
внесків можна знайти на сайті kkh.de/beitrag.

Що треба знати студентам?
У державній лікарняній касі студентам пропонують 
спеціальні, особливо вигідні умови. Просто 
зверніться до нас — ми радо проконсультуємо вас!

Трудова діяльність у Німеччині

Службовці в Німеччині мають по відношенню до 
свого роботодавця різні права та обов’язки: 

Якщо ви захворіли та не можете працювати,
 ó ви повинні негайно повідомити про це своєму 

роботодавцю
 ó Якщо ваше захворювання триває довше (більше 4 

днів), ви повинні надати довідку від лікаря своєму 
роботодавцю та своїй лікарняній касі.

 ó Роботодавець може вимагати, щоб ви 
надали медичну довідку вже з першого дня 
захворювання, — краще за все з’ясуйте це у 
випадку захворювання.

Якщо з вами стався нещасний випадок на 
виробництві,

 ó пройдіть обстеження у лікаря-спеціаліста 
з виробничого травматизму («хірурга-
травматолога») (запитайте про це свого 
роботодавця).

 ó У разі настання нещасних випадків на виробництві 
— а також нещасних випадків на шляху до роботи 
або від роботи додому — діє страхування від 
нещасних випадків. «Хірург-травматолог» знає,  
як діяти в таких випадках.

Якщо ваша дитина захворіла,
 ó повідомте про це своєму роботодавцю. За 

необхідності педіатр, який здійснює лікування, 
видасть вам довідку. У разі потреби ви можете 
скористатися правом на отримання грошової 
допомоги на дитину. Кожного календарного року у 
вас є 10 днів, коли ви можете доглядати за своєю 
хворою дитиною. Якщо обидва з батьків працюють 
або ви виховуєте дитину самотужки, цей термін 
подвоюється.

Чому KKH? Переваги для вас!

Не покладайтесь на випадок, коли мова йде про 
здоров’я, а вибирайте надійного партнера!

 ó Ми допомагаємо людям у Німеччині вже понад 
125 років.

 ó Компанія KKH має 1,6 млн застрахованих осіб, 
завдяки чому належить до найбільших лікарняних 
кас у Німеччині.

 ó Інформація різними мовами — під час подачі 
заявки на членство в лікарняній касі та запитань 
про здоров’я ми завжди на вашому боці — 
швидко, компетентно та орієнтуючись на 
знаходження рішення!

 ó Різноманітні оздоровчі послуги, наприклад, 
покриття витрат на ліки, вільний вибір лікарні та 
фіксовані дотації на зубні протези.

 ó Ексклюзивні додаткові послуги, наприклад, 
бонусні програми та пропозиції з укріплення 
здоров’я.


